
พื้นที่โครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ รายวิชา ปก.300  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
จังหวัดชลบุร ี
1.ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

จังหวัดเชียงใหม่ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  
2. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค 5  
3. องค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด
เชียงใหม่  

จังหวัดล าปาง 
1 .องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัด
ล าปาง 
2.ศาลแขวงล าปาง 

3.กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธร

จังหวัดล าปาง 
 

 
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
1.คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
2.บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
3.ศูนย์วิจัยปัญหาการพนัน 
4.หนังสือพิมพ์ประชาไท 
5.กรมการปกครอง 
6.อธิบดีกรมการปกครอง 
7.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
8.อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 
9.กรมส่งเสริมการปกครอบท้องถิ่น 
10.ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
11.กองการเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
12.ส านักงานนโยบายและแผน 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณ
ภัยและพัฒนาเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
13.กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย   
2.ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม  
3.กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน  
4.ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
5.ส านักงานกิจการยุติธรรม  
6.กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 
7.สถาบันพระปกเกล้า  
8.สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
9.ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
10.ส านักงานศาลปกครอง   
11.ส านักงานเลขาธิการ กรมการ
กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ   
12.ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
13.ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล   

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
1.ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
2.ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
4.ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
5.มูลนิธิรักษ์ไทย 
6.ส านักเลขาธิการสมาชิกวุฒิสภา  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
7.กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
8.ส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

9.ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

10.กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 

11.ส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

12.ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
14.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 
15.คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
16.ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
17.เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
18.ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)  
19.กระทรวงกลาโหม 
20.ส านักการแข่งขันทางการค้า 
กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ 
21.ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้าสินค้า
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
14.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
15.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
16.ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
17.ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 
18.กรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
19.ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรการ
ปกครองท้องถิ่น  
20.กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
21.ส านักงานอัยการสูงสุด  
22.ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
23.ส านักงานเขตพญาไท  
24.บริษัท กฎหมายพญาไท จ ากัด   
25.ส านักงานศาลยุติธรรม 
26.ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง 
27.กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
28.บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
29.การประปานครหลวง  
30.กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
31.มูลนิธิกระจกเงา  
 

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
13.ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

14.มูลนิธิสื่อเพ่ือการศึกษาของ

ชุมชน 

15.พรรคอนาคตใหม่ 

16.กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน 
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กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
32.ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ 
33.ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง
พาณิชย์ 
34.ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
35.บริษัท ไนส์ ทริป เอ็กเคอชั่น 
จ ากัด 
36.ส านักธรณีวิทยา กรมทรัพยากร
ธรณี  
37.มูลนิธิกระจกเงา  
38.กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดล าปาง 
1.ส านักงานเกษตรล าปาง 

2.ศาลแขวงล าปาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

1.ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.ส านักงานป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด

เชียงใหม่ 

2.ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ต่างประเทศ 

1.สถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม 

ต่างประเทศ 

1.สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง            
โกตาเบรู ประเทศมาเลเซีย   
2.ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจ
ไทย (ไทเป) ประเทศไต้หวัน 

3.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานห
นิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จังหวัดชลบุรี 
1.บริษัทวาลีโอ ออโตโมทีฟ 
ประเทศไทย จ ากัด 

ต่างประเทศ 
1.สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ   
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
2.สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัต
ตา ประเทศอินเดีย 
3.กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ 
เมืองปีนัง 
4.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 


